
S ZP IT A L 
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REGULAMIN POBYTU I ODWIEDZIN ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO 

 

 

 

Postanowienia ogólne 

 
ROZDZIAŁ I 

 
 

§1 

Nadrzędną rolą Szpitala Średzkiego Spółka z o.o. jest świadczenie usług medycznych na jak najwyższym 

poziomie z poszanowaniem praw i godności pacjenta 

§2 

Regulamin niniejszy określa organizację i porządek związany z pobytem w Szpitalu Średzkim Spółką z o.o. 

oraz zasady obowiązujące osoby odwiedzające. 

 
Informacje organizacyjne 

ROZDZIAŁ II 

 
 

§3 

Szpital Średzki Spółka z o.o. nie odpowiada za rzeczy wartościowe i pieniądze nie oddane do depozytu. 

 

 
§4 

1. Informacji o stanie zdrowia pacjenta samemu pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu bądź też 

osobie przez niego upoważnionej w dokumentacji medycznej udziela lekarz prowadzący lub w 

uzasadnionych przypadkach lekarz dyżurny. 

2. Ze względu na ochronę danych osobowych personel medyczny nie udziela telefonicznie żadnych 

informacji o pacjencie. 

 
Obowiązki Pacjenta 

ROZDZIAŁ III 

 

 
§5 

1. Pacjent powinien stosować się do uzgodnionych z personelem medycznym zaleceń i wskazówek w 

zakresie diagnostyki, leczenia i pielęgnacji- w tym higieny oraz zaleconej diety. 

2. Przebywając na oddziale pacjent nie może przyjmować żadnych leków bez zgody lekarza. Leki własne, 

których przyjmowanie związane jest z leczeniem chorób współistniejących przewlekłych, należy 

przekazać w oryginalnych opakowaniach personelowi pielęgnującemu. 

3. Pacjent, który nie życzy sobie odwiedzin powinien poinformować o tym personel medyczny w 

momencie przyjęcia do szpitala lub powzięcia takiej decyzji. 

4. Pacjentowi nie wolno opuszczać oddziału bez wiedzy personelu medycznego. Opuszczanie oddziału 

i powrót na oddziaf należy każdorazowo zgłosić personelowi medycznemu. 

5. Pacjent nie może samowolnie opuszczać szpitala. 

6. Podczas obchodów lekarskich i zabiegów pielęgnacyjnych, zgodnie z harmonogramem pracy oddziału, 

pacjent powinien przebywać w swojej sali. 

7. Dla wspólnego komfortu prosimy o utr zymanie porządku w miejscu pobytu. 



8. Korzystanie z prywatnego sprzętu audio- video może odbywać się jedynie za zgodą personelu 

medycznego i pozostałych pacjentów na sali. 

9. Produkty żywnościowe prosimy przechowywać w lodówce na oddziale w podpisanych pojemnikach. 

10. Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów w budynku i na terenie szpitala oraz 

spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających. 

 
Ponadto prosimy o: 

 
 

11. Odnoszenie się z szacunkiem do pacjentów i personelu szpitala. 

12. Niezakłócanie spokoju innym pacjentom. 

 
 

§6 

W przypadku świadomego i rażącego naruszenia przez pacjenta porządku lub przebiegu leczenia, pacjent może 

zostać wypisany ze szpitala, jeśli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń 

zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia. O wypisie pacjenta ze 

szpitala z powodu rażącego naruszania obowiązków pacjenta decyduje Dyrektor ds. Medycznych na wniosek 

Ordynatora Oddziału. 

 
Zasady odwiedzin 

ROZDZIAŁ IV 

 

§7 

1. Odwiedziny na Oddziale Chirurgicznym odbywają się codziennie w godzinach 11°0
- 1900

. 

2. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji (katar, 

kaszel), z widocznymi zmianami skórnymi, będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków 

psychotropowych. 

3. Jednocześnie u jednego pacjenta na sali może przebywać dwoje odwiedzających. 

4. Dyrektor ds. Medycznych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny w przypadku 

wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. 

5. Rodzaj przynoszonej żywności i napojów powinien być zgodny z zaleceniami dietetycznymi pacjenta. 
 

 
§8 

Odwiedzający zobowiązani są do: 

1. Zapoznania się z regulaminem i przestrzegania zasad odwiedzin. 

2. Opuszczenia sal na czas wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów leczniczo- pielęgnacyjnych oraz 

sprzątania. 

3. Nie zakłócania procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, do zachowania ciszy i spokoju w czasie 

odwiedzin, poszanowania godności i intymności innych pacjentów oraz podporządkowania się 

poleceniom i wskazówkom personelu. 

4. Stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i przeciwpożarowych. 



§9 

Zabrania się: 

1. siadania, leżenia na łóżkach pacjentów, 

2. umieszczania odzieży wierzchniej na łóżkach pacjentów, 

3. spożywania i wnoszenia na oddział alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających, 

4. posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej, 

5. przynoszenia i przekazywania pacjentom leków bez zgody i wiedzy lekarza, 

6. zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne. 

 

 
§10 

Osobom odwiedzającym, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub są odurzone środkami psychotropowymi, 

dotknięte chorobą zakaźną, z widocznymi zmianami skórnymi bądź też wykazujące objawy infekcji (katar, 

kaszel) lub w sposób rażący naruszają wyżej wymienione zasady odwiedzin, personel ma  prawo nakazać 

opuszczenie szpitala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


